Přítomnost žáků 1. stupně ZŠ ve škole od 25. 5. 2020

SOUBOR HYGIENICKÝCH A PROVOZNÍCH PODMÍNEK PRO NÁSTUP ŽÁKŮ DO ŠKOLY
O přihlášení k výuce ve studijní skupině rozhodne zákonný zástupce. O složení studijní skupiny
rozhodne vedení školy.

Povinnosti žáků a zákonných zástupců:
-při cestě do školy a před školou dodržovat v souladu s krizovým opatřením odstupy 2 metry
-zakrytí nosu a úst rouškou při cestě do školy, před budovou a při vstupu do budovy školy
-každý žák bude mít 2 roušky a sáček
- žáci nevstupují do budovy, vyčkají na vyzvednutí pedagogem, rodiče žáků nevstupují do budovy
- vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
- žáci se přezují v šatně
- ve třídě si umyjí ruce a použijí dezinfekci
- usadí se na určené místo, které nebudou měnit
- žáci používají určené WC
-o použití roušky ve třídě rozhodne učitel
-ve společných prostorách školy nosí roušky všichni žáci i zaměstnanci školy
- vytvořené skupiny nelze měnit, žáci jednotlivých skupin se nestýkají
- žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce a toto učiní i před svačinou
-škola stanoví pravidla pro příchod a odchod žáků do školy a ze školy tak, aby nedocházelo
k potkávání žáků
- škola povede evidenci o docházce žáků do školy (v případě nepřítomnosti žáka, je zákonný zástupce
povinen omluvit jeho nepřítomnost), v případě podezření onemocnění dítěte na COVID - 19 rodič
tuto skutečnost neprodleně ohlásí škole
-žák odevzdá 25. 5. při vstupu do budovy Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
onemocnění (formulář ke stažení na webových stránkách školy), bez vyplněného prohlášení nebude
žákům umožněn vstup do školy

-složení skupin bude známé nejpozději do 21. 5. a bude dostupné spolu s rozvrhem hodin na webu
školy (včetně času na oběd)
-přihlášení dítěte proveďte nejpozději do 17. 5. 2020 podepsanou přihlášku pošlete na emailovou
adresu třídního učitele, popřípadě vložte vyplněnou a podepsanou přihlášku k výuce ve skupině do
poštovní schránky před budovou školy
-při přihlašování Vašeho dítěte uveďte, zda bude Vaše dítě ve škole na celodenní provoz a zda budete
požadovat pro Vaše dítě oběd
-stravování ve školní jídelně bude upřesněno podle počtu přihlášených žáků a vytvořených skupin
- provoz školy pro skupinové aktivity: každý pracovní den od 7,45hod. (viz. rozpis nástupu
jednotlivých skupin) do 16,00 hod.
-žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem
k vyřazení žáka ze skupiny

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY ŽÁKŮ 1. STUPNĚ OD 25. 5. 2020
-

-

Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den v maximálním rozsahu
čtyř vyučovacích hodin. O rozvrhu hodin rozhodne vyučující dané skupiny.
Odpolední aktivitou bude zájmové vzdělávání žáků. O odpoledních aktivitách rozhodne
přítomný pedagogický pracovník, obsah bude vycházet ze ŠVP školní družiny.
Vytvořené skupiny budou po celou dobu neměnné. Žák nebude moci přecházet do jiné
skupiny. O zařazení žáka do skupiny rozhodne ředitelka školy.
Žáka nelze zařadit do pracovní skupiny později než k 25. 5. 2020 (přihlásit nejpozději
do 17. 5. 2020)

Návrh organizace vzdělávání v MZŠ Horní Bříza vychází z dokumentu MŠMT ze dne 30. 4. 2020
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU
2019/2020. V platnosti jsou všechna ustanovení tohoto pokynu i výše neuvedená.
V platnosti jsou dále všechna doposud vydaná nařízení MŠMT, MZČR a Vlády ČR ohledně
mimořádného nařízení.

V Horní Bříze 7. 5. 2020

Mgr. Helena Winkelhöferová
ředitelka MZŠ Horní Bříza

